




 نابصش نم قمنلا ةليبا ل داضذ ف للا شف
 ا

 . يطاغلاب بقللا هدآر رن ىنص 5

 "ما رعشونحاديع

 ياماملاولا بازيلا
 دقساولا

 2 ا نبا رع لنا دعا

 ملامإ سس خلس ملا هبجليس
 لاو تام اصلاب متو .

 فت ك-ددا

 >وصصلا ب

 ةميو

 مسا
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 ىبستصاي كفن لو ملانولاسملبب ظ

نش بدا ةدارزخدما مالح يعزلا سيلا
 7 ياللكهم دقو س ا

ب سايل ىلا دعس ناقولخملا
 ع

 ١ قرعلكيبعتم اكحالا مدان هن ل كار محلا
 0 "افاودب ةس ةنسأو ا هيلع نسم هالومدب 0

 انلا حرز !ةدابشمل هلكرشا هدجو هعلاالاهلالنا دبس

 عسا لاناود انام وزحالارارلا ىددارلا هزه يفد يف عتاوتملا هيلا

 السا لبك# ذاب رو ةريع ريغان دسسنا نهسأو ارحآو

 هند هدناوص رص نشا فنا فّداَصْل امرلع انما نسحلآو نتسحلا

 ناعاساو هد - قريبا ىف نير لا هد اوكداو هلألعو
 ظ - 3

 0 ان بع هدب يدوم لوقف دحام هدو :
 0 ةبرَلاو و هزكاملماع ينك امم سرر] 19 اصئالا هدا
 لا نابع كمن ل نامل آه نطل هد انحآو

 .رماإزك ١ ةكياقل لعل [نم ارد ]يلآو مرربو
0 

 ١ ملالارس | باندا ةتعزج ىبينلا ب دآحإل |

1 1 
 .. دايملو «دايسلرزكت أَلا ملظم ل تكميل

 سمرا يرش هذامملا لياوالا قداس زث راندا 0 ١

 اامهاوالاو ,نةهل 0 ول ين انهزوسو مس تو | يذلارحاوالا
 0 ' نسنلا ةذئولاو 1

 . . هيلع تّوْرَحنلا ةعبطم ةاميلكو درمال تعبأ نم هوّبكولا دسا

نورك هتكأسو يتيرمواّسلإو معلا ةدوولا
 - فالاقام 
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 لضالاويل ةمنا ل امليلشلا هال بياطالآ رمال يم

 ةىشموشنلاو ”قسملا ف الهلل وللا رسلان ىسبو انالوم

 هالئاةهرلوصل ياو 2108 سرلاربا لييرمحاريملا توشيبا ظ

 س11 ني اجا لد | رام ىلع هنا نيها انعم فلو © نجا
 رمل بانك تبرم ىسحا نإ دوصتملا قو عورشلا ناوأ انهو

 انهاهتاثرحروتآلا شو ملَسَو هيلع هدالص ليحص ىهبكرملا

 بوم بر لس فام ل رقلاو“
 هنغ هدناىدر ابعارب لاو مح تاضرإا
 كوسا 1 اقوم ناش و 91 حدو

 نم يرسل ةراشا ف قمليفو نزل [َفررح ن ْنَد 1 مكدرلا هع
 عاتمس ليقف اعمل بإب نع مسانم نيوحل كي امن هبامسأ ١

 ك4 "اح هلو مسالك جات اال دج حاتم ميلاد ديمح مسا

 : عمو دبرحو كلَ ْمجَعلوا مساك ذم ميلاو يمل ٍْ

 ضر حاد دول عجرم يحرم هليقا اهو كولا انهو و عنامو

 صعس او يئاعن ةئامسان م مسا نع" ذوحآم ام فمك وطقم

 تتويا تتلاتنؤت اه تلق ىاشاالات ةَسولا دوهعسة لكلا

 ناولا هسا نم 0

 كلب اعمل اود رل ل موصر ةيوبلا ع سائجشلالاقم
 0 نالاقفر وسلاح اود نعل بيس د تتشرب
 !انانكىنصاذا هنأكي د اوسوساءاودت اذه رس

 /2 الع هب كلماودذ 6 1 ل
 ةدّولإ ملاهي اهلاريس لشن م لع هىلطاتة2س راسم ْ
 عضوم وص ناَولا قه لاو ةيَدوسعلا لكن نلا فرساي لدن 7



 يلام تار اذ تعامل تس هيزابل لوقا وَ
 نايبلا مدي كرت امو نول هدرب سابع نبات نيبملا باتكلاو
 ئ امك ولاول نيا هه نيبملا بانيبلاو او عارجلاولالحلاو
 هنبوكهعصوو مايريد بلا ةجاح سانام هذه
 ٠ لجاطوي كصح ناله لاهم قبال ةديتحن الدان

 لاا للرظمو هن ياو ملا باوملا نكد داحّتساهركذام
 يب ىف نارةلاوشب باتا 2 فو انل 0

 اذ سرس ىلا نمرمخ ابن |جلا بولي امنوا ةليبل يا 3ك

 00 دوام اماما َوكتناك
 حتما كت اضال ردع هم دوا ينعم اضإو ةيكَو نول!
 0 َن نارملاب سرت ؛ َن و لوالاىلمفأ هير روهالا هه

 انيفلرمام انكو اههرش عرشك ةدايزاهاوس اكاتو د اننا نال
 ٠ ةنكلاناك رت قل ويوصو لما هلاقاذك اولاد تارك اوت يلازم
 ان الو لات هدا صعب ةرهزالاو

 1 0 ا 0
  لغفتلا ثول 0 ىبسل و تاكيالملاو نسم دآلا ضحل
 1 متم راح فىصاادورح عر انمهيلعول قى ١ نأو ارمال
 ري رد نساو هنأ نم لنضووا تول بؤيكف ةرتعن امل كم د سيكو

 الو ةسمرالا ناءالسلاربعنب عدول ا هلااقانم لان
 جرو اعبت ةياقت تآفصلال (منعمباي نالت أدب واس
 سنا هذا ضيا اد اهيقد بلاها ام لاي
 | نايؤتسلا عال اوم را اهوا داس نع

 ” ؛قبت



 تتولّيتلا نإ عل ان اهيالالبل نول الوزن َناكىش ياليت 26

 انافمرتلا نم ؤشاوع اوهو لولملا ةسلاببو صاصتخالاو ةولحلا
 اما الا نم ةئءاصدسامرككل ذو ةّيحالا5 اجانم تقدوهم

 3 77 هوا صح لان تامإ اراب مالي اللا

 كم! سان طولة ستة ىو ايلوكى أر ايلات

 200 يك ضختسا كوس وتميل حلت
 انين مرلاو ليل ىموم بذو هلل ةكيلص عسل تتوولا
 هيلع تمس اهنليداو رو ماترديامسا ا
 اكل دب اه كارد هنن نايا فل فاتن ملسو
 هلل داركد هسا مقر وليراخلايلا ع ماَس < رع
 تولي دقو راهب هحموألا َلبلل نالو قفتو ركل يأ با ضيراهيلا

 نال ٍخنس لا نيف هادم يذلا ةئبدلا ونرش 070 هليلالنار اكازب

 "هوك نزع نافءاطعلاو تاوخلاو عيلة باجتسا ديلا |

 فكريا لري لاق طسوممل د هيلع هعداهاص هنا عوف تلوشناواعزم ا
 و نورا ليس كل قب ربح ةل بلك ياسرلاءامسيلا

 و ب ةتيرابزلا# لحم م هيصيمخلا : ذهب ثيل

 07 ةياجال/] جنو 3
 نسل انالاؤلطب /ريرلاد/ ل ب مق هيلع مينا ىلص مالو
 هوعوألا ناد إاب لان متيلع م١ 0

 قل هاف وسلا ) لع لدول ذل لاو
 هاو البلك ل ترصبل نرصبلا موصومجب هذاوسور : 0

0 



 دةيلعودلإ[< هلو [يشم هوجويز ان 0 2

 0 دا

 فقول تلا ةقبت ثايو يلابللاال مكيألا ىلا هاب
 ةعطائر لحال (ملثعا نمو نمو ةَعْحْنالا ”ةمبرا ةليللا هذه لحد
 ظ ينبلل هيك كحد طار ودليل !ضفت لع هلا يلا ]يلا

 ْ ينبلا قبلا هليل نملضمأ ءارسإ ارسل اما هلع و ىلع هربا ى بص م 3 ٠

 1 للا هذ اكدر م 0
 ةليك تالا او معك ناكل نس نين انمار

 راش يهبل هينا ميتا وجم ملا

 ظ ناو معجت عل كل ذلو مسكن برضن
 ًاليؤزتة ولا مود نيرضوملا هرابك عاهد 0 0

 ىبفائّين يلا ةيشلا لضفا ناكا مكمن نمل ننام امو اح هنم
 ةلبك هر راما لسا انضان اد دو درم َةْرهأ هنأ ىلا ةسلالضمأ

 ومع قترحلا نرركوبا ىض اند[ لنمو مل ًعبترمَيلا
 6-0 سيلا ةذبل انه هكرامملا ةلسللاب جل اناولع

 هيعلزتاكدلا ناضترريش ملاعن ةوَمل تاقموسابع قت لاقو

 ليلك | نيب 0 تاقعبم نإِلُع صف نزعل

 ملا د لدل م هانتزتا انا هلونؤ يتبع م ةلرابمدل ف هلوقلا

 زلوم نباكجئاضمررشز كب ةلرابملا ةليللابعجربولا ةزشف

 : ةليلن الغ ىلا ثب داح التل ددسن ايزس تاذانهال ذا تدابإلا

 نييهتفر يع ىلا بزيد هليل ئكربا ةارلالو هذه 1 مل يلا هداقس وبر لو نام شوكولا
 اكرم ذيل كرا | لو و بلر رولا هلل را !رابه ةلبل



 0 قناوم نق محرك ركاب
 هي رمل لهل لاتاو دجلاوت هنا انه تشا ذانريدهتلا
 0 كلروناى نإ[ نامت يلاعت هلوو نا قو تامبعش نمىصئلا علل
 تاكهماكحان و همايض[صو يش يق لزنا هانعمنإ املا هنع
 يذاكتتس وزب ناقيروب صخب ال دكا و يفيق دوب لولا هبل
 نك نمنلاةلبل نذل لازنا نمز وما نا ينتاو نيتسنايب ىلع ىلا
 ناو ةةراولا ةيوبتلاث ب داحالب ىمكلِواازه ل اطجمأو + الواو نايم
 تيرتكن اهيا فكر سارعي (لات «!لاق اهماكحاد وئام ىلا لل
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 هلال ذل نم ةنسلا ب بوهاح ل دلة بل اتكلم ١
 كلوا ]قو عنب هلا تناك :اثةداحسلاو اعلا الا ابكر ل اخالاو
 عارلا وتجبو ه١ :ةأربلا ةيدل يظئنحلا وللا نيككذ غانا ) بيب 1
 يللا بولا شو شا ًاكيمومل فازرالاة حض حسو هلل

 ليعاسالا] لالامنلا ةىشو ىدحلاو قعاوسلا»لزالزلا دك كول اربج
 ظ مهينع تولع قبب اصملا :ىعطو مظع ى هو اب ابناالوملا»
 ا ةلقتالى ضقت هدانا .تكقلاو | يورو مالسل
 اكاد منال ابشع

 ول ىف احيوصو ناضل 0 مداسل(ةل ل ابيب أدر ١
 ابل هلا دال لاتمام اوخ هل مدعتما
 : توما عساةنسل ا يوم هلبل نه
 هيلع لوك نيرو لح تامين صتنبالو دآم زتدازب لن جال اف بيو
 2 اج اريح ناس يلاةث[بهْس نم لاخالا عطضقت م الاه يلع
 انه تحرق يَطَر "تملا نون د يئممسا رع دن دقددب ايوا
 هلطوزسرم تاكا هريكنب ظفامل اا اقنكلسورعلاب ايكبح بحاص لولا
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 حطقرو ملغ ارا لاك عت دال ناو موصل رب اىنإل

 اه قل (صخن ادع نابعس وم ىمنلاةييل ف ديالا دبعلاخالا

 طلاق مالو ىمنلا ةرئليف نيك تتم ارمالا ل اومن ا ةلدل

 اياه نمت يشل دم ناعذنأ الي انو يعل هليل الا
 ىلا هلم لعل رها ضب ضمن رك ذ :بيهرتلاوبيعززلا فز 1 ببرطد

 هيقانزناو ابلة هلرل يحل أق نم نإ "ةكرابم دليلي هانلزنانا

 تمض ةلاوص يذلا نيبلل باتكل ازهانلزناو |يلتارعلا

 را دال نابعس نم نمترلا ةيدل لاكبر نينوي راس

 هأنووه انضم ةلينلا يه ىإب نع ياما هايزتاانا دزلامرمالا

 :امحالا ل الذالاةزا ازعإلاوزامفإلاو[نعالاد ازرالاو ل اهل احالا قيعا

 كسر[ ضامي و لربه ومن ةكالم اسد 20 اعلا
 بن ةاياقلا تل سلايل جرتطتت#ي دبع ل عا هجوم تل

 0 زي للا

 ايهم لن كي ديول م ؛ ةدحإو لج, للا ةليلاث أمنت دلا امس” فأل رنهنا
 بإسم دقو ة يس نر تسون الَتاة سس نيرشع يف

 * عاد ةعبلاروب هلع بة هيلطعساطسهنماتآ دخت تال

 ضو ةرحا ةلجنارملا كنا ابع نيانك سلا هك ررطلا
 مف يلي هعارطص [2 لع لبربج مل ءلرنو اينولا ءاهس ةزمل ببي
 سل ءامحالا 7-2 لآ ىكحو مرلاعاو دابنلا ملكك باوك
 ١ مزلعانرك دو هيلع لرد وما مهفتر أمسلا ىلا“ ةمحاو ًءلجهلآَرْناق

 2 لل تكإ» ره انه ناحبسلا تارسلا اكس

 0 22 الا ٌمْركَخا نا لولو نان كقؤ

 لدن كنا ضرال و
/ 
 00 ادب

 كلن



 5 فد[ قهمهلزنإري ةلحمل زنا نيرمالا لإ يف هنود تب نسا.
 ناف ا «.ب تبذل لاه لاق 6 هيل ب ىو هيلع انما

 لس اد انعرسأو بلذاد كرما ناك هن داجإكي د دى تاكاذا ولا
 نيعسامو بديع دعو هلال لوزن ةزك يذرم تسي هب هيلا

 * ةرابعلا نصت هنورلا هل تر عيد دولا باتحاد نمدلاسرلا

 تقدم دوو ليربجري 22 ناضمرتوكام هردإ نان اذهل
 اننلاد عاملا رك ذو هلطْمَه معتم دل ميلع زعم هول ى /لكداوخ مل

 0 ب او[ ودل كره الاس لالنأ نأ هن لاو

 اني( هن ملأ أ هعلإ/ هتان دق م ]كي ىيرتعو ىلع
 هانا يدروالآو او ىملح ال اقرتو اقسو ةنلا عيمامج جم لرد قولا

 ليقدتاووالا ارباس 217 انوا قاف ككذ بس 5 نول ار ةرقلا لَو

 ابوثموكيربجيع همت ءاقزه اأو ةرحإوه إعمل هوك ص لزن هلا
 جنس نرخ ل هعإ كيبل هيكل انربج ناويه ٍدِلبل

 0 فلا هلع كوز َقم ىطيضلا ةماعلا هلآ تكبير عازم ارهو

 هناليدواشوبا مالا و غتساو يلع هم لصرتون رول

 هلام فر تاغ تاسسو ىويسلاظهاإ ورظتساو اه اهررد

 تل فرسلا لماع دادت اغا شي
 ليشلاةناضمر م يقم يسيل ةأرنأ تل زلات يطال ا
 يروا نا لاو مذم تاخر شع شاغل وبزلاو هذه تجوع رالئل
 انك انتقل طا نكد كيا رجيف هنم تل تلح

 ةللمل ئداتلزن|انا يىلاهت لولو نقلا هيتلزنا يذلا ن ان اكسر
 ههلاذز زال لكن اك ةنسلا أك لولا يبل لوك نإ مكرم تلا ٠

 ٠ لرقالو ضال نوما و عبولا وبلا فلز |رغ انبرلا ءاهسرلا ءلجايف

0 



 يبا .اسزئهن

 ناك | ملاته

 ديل

 هتازئاب:كحانا صمملانالىدالا ةخصب هانل رتاانالكتسالو روتر رتب
 لسن يرفع همست سكي 0

 هانعموىضامل الكول هظعل نآو زل هانر روو هانيضنف#ررتلا ةلدلق ظ
 00 ا ب م .:ووجت»

 ناضير لوز ل عال مرا (عنيلاّءآمل ةلهولزنت يا لايمتسسالا

 [اللادلعذنال جور و اجل كريم سمن نر يأ
 كوالا هر ةلتبلا ديلا ضو هدو يلو قب
 . ينعتفاوسْلتحاو كرس امن هسا مالك نا لع ةعاجاو هسه قع
 ليصدغإلكمملافاعن سانا لاق يومد نَركلار ايما لاق نم مرو لازنالا
 نارلانالات نع فاغك ئه ى ابدل[ بط تلا اق نشرالا يل“
 كذاك ارلا فورك اه تالكلا تجنن هلا فاخر واتزب باكيت

 < دوخم هلازناق ظاقلاوهالارلاق نمو ويلا جول ايش د وفعلا
 < فوعجمج لاق يوَمحلا ءوكلا# تابالاروداشتلاامسلا ى متانأ

 - فعلك نك ناو قة جازم وجل ظورحلاةوللاينارحلا
 كورلا منال لون ل حكى بطلا لاو هيداالا بت طيجياناعماتم

 هلظركوا ااهر انما نم ككل اه وَعلَس نا دوسرلك هربا لتخ .

 تصح يضس أكلإو همنا هيضليو لوس لاب لَن فورا كلا نم
 ”اقط) نر دتلا قيطلا ىو نإ اهعمالا ]ل انو ما,كالاوه ىاحورلا لَا
 م0 اا ل ربحسس وفيس

 يكل وملالا شا ةروملا علا مىديزميرنز[سيبلاذاايهدحأ
 عا فيات ب 2 4 .6 تعب لسع

 شل وصول هيلا ةروصإب مال لينا لربه لد
 . هانا٠نيتاثلكل اها سا انا [هيداق يرتب تلا ةكمل يي هانب [زئاانا

 .ةماولالا[مساقلعنم باك كملا نواز وبس ا هانا
 هسا تالا ةداسلا لاتالاظاذتإلا ميه طم جمل اازه
 هلا ياقة وصئاو نإغلا ملك تنودنحللا هلا اهل هر جاتك“
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 او طالزمالا رسب يول ةينيلب علا نيد صب لالا
هندالليربج بسب ئملوالآق بيب اسلا نئاطعنع ةباذلَومملا

 

 لاقورولان با بهوزع ةيمعلا ف علا جرحا نكي «ءلس م يلع هندا نيم ناك

 فجولا لزن ذة ءاهاكي ل جرش لا ليذاماهدنا نع قلل تان ىغِل

 فيربجاوعوش هنورظننب ليفإرا ةهبج ع ويف شولا تحب نهاجول
 «: ساحل اق هاصرإرذ نعرت مب ىف |ةىايَصلا مول ناكا ان هلسربف
 الرمي ديف لهريج تقلب كوتش ظوزم لا 2وللا ليلا يأ امد
 يذل ىلا تغإب لوقف ليذؤلس اكقلد ابن تعصاهلاعيف هصيارن

اائهل نولوقين لايريح مقبل يدااهند متعْص اه[ لسلاب
 | سانل

 انلشلو مهيل سر |نيزإ /!نلشلع لجو ع سا ل يوهازهو
 ا نيلي

 تلزم اند ابحل اياد ةطخعلانمانل اج الالم زم هيلع كان يلعانا

 هليللاف يا ابريف مول اّنع ةععرر !قباربغو اناصعزمىخانال ىقح نارّملا

 رمال مهي يا ملحرمارلك ةكيآلزل رهظدو نكيب يا قزيب تناك يا ةكرابملا

 تاز ىألو دعو بطلا مب ىضولام عبج نم هجيرب هند نعلن ا عاطتسال
 اهرداهرخو ثداوملانم اهرب ايفل بمذملاو ءريزولاوصزلاد لأجإلاو

لبلاك نم ةلالهب مذ لو اينلاماو ابتاقوا
 لبعلاماملانم (ولسملا 

ازمه ىتعنو اناا ككذب تودادزبوءاوسهنر دعيت
 لجوزع هعاسا لوئعلا 

 دانسالانرصو ةلظ وي ذ ئعم مله وكنا يرذخز لان وهو
 ناجل

 بايزاجب هلرمالا فصرو هوم عرمالا ليد بحاص لَك ةْمصْنال

 «ىسثساكزارلا تارا يور تابع نمؤصنلاةيلئاجام 2 ٠
 [لهارعسلاي ٍةعاجريلا طعرطنلاق جايزا نيازيزعلايعنغ

 رفا دايزن|ناولاق ةعامجاءذه اهل ائنز نابع نم ىصنلا ةيله
 عاد نيه لوف انا دامس يلا ةبللا«ذه لري لجوزع هسا نامتزب

 ١
 هاه <

 م
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 1 : اطع لاقت هلرتنع اف نطتمزه يكل انام بسام

 .لففاحآزاق !ملك ةنلا ين ةييل«يقانص سانا لع داب لاط دخل
 1 د صقخ انارن عجانه ,أطع ا ىئيبرملا يسومودا

 هناهز ةداب ايزمهوا ةعّرلا رك آمأ ديلان ىغتقم هليللا هزه يف

 يؤ واساو/سم تاو تاهباتلازم «لامد هسا لززب عمو
 هتمعر كوزنو| هرمإب هيلي الم لوزن نع ؟؟اعولاعن هلمزن مزلا

 | اج اديساد رت نع ةرابع لل ور لوزن يطبع لاقو هرمأ
 لضنب ملولو هحباساذا نالذ ع مىسالا لاق راك بضغلاو تقلا

 هير اهضتسالا هبطت هلوذنم اف طختسؤمب هلو زيرو نم
 ظ كو لابقالاو مايّحلا باطلا اياو لاوسلا نيزنمخالا لك قال

 ضارتاال ة غغملا موجل ع تضتلاورأ اقتخالااهظاورشنتلا يف ةمدنلا
 ليلورو لأسب نا ٌبكيمس نان هلق نم هد! اولس يبرم نإ غخلل

 نم ىصنلا هليل ناكا ذا لاق نع هنا ىضر ةزيره ىلا نغ ىئؤنراه

 .8با الراب ازب دارك ع ىقيو حبسا امسلاباوبا تقف نابع
 يت ف قربك لياصم ناك نم .آلا للكل ضيف نراها ن عزنعتسي

 اهنايري ءابكلااهاو اورو وتس ناو ةليللاهنوقرغغترب اصلان

 برج اليناوةالصلا هيلع هلوق يدون هر افهتسالابالا رد

 ظ هعداوبرإب قب نيو ليقىبانمالافاغس'نا | مهبعهدا نصرمم نب

 فويرلعس ص ىنلانع (معهسا ىضر هْدساَع نعور وتس نما

 أنا رايسيلا ناب عش نم فصنلا دليل ف لوني ل ورع ههلا نال قدنا
 يار هدحنر در انلا نهيّيتعِف 27 هنغ نسر (هنلازلا البل
 كرمال ولالا حا كيلو ةنسلا قارا كر سو عاجلا كليو

 . ةةويزإر كام نب شا نعو نعو اًمجلضو| هبدلاول و اعوام اقوا

 و 9
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 صئايرنع هسا ىضر هك اع لزتم ىلا عميلع هال ىبلا علا
 2 ةييحوج طص هيد ] لوس ن هلرن تاف ييسا 1 امل تلت ةحاح

 ؟١ىسا اب تلا نابعتم نمنصنلا ةليلزع مهم دع

 هددا لوسر نيئلبل تناك ليلا ركن ابحي ئه فعلا لل ثيدعت

 وي ع د دو هيلع هر بص

 بهد هلعل تاقن ةرحأ مذ تثاض تاو تئطف نقف هدحا

 باعاجر ووو ىويسملاب 0 ب دبي سعوا
 بلد كذهو يدإوف لكن هو ىلاضو >و ىداوس لا دعس لومبوفو

 تلاالامطعلا بنام جت له مظع .طعأبو ىنغن يلع اهرب تيلمج ىلا

 الا ع (ى مل مكملا بنلاؤن !ارمماف مظحلا

 داعم اًيتشالوإز مالإّير لكرشلاْنه 0 يبه

 ي#رمعا السلا هبلع دواد ىحإ لام اك لونا لوّمدوهو دم
 مح يا عكريس ههول قحو ىدوسل بازل

 رسما لاث داق ىف ناو داو ىف تن [ىكصاو تناى ان تلققف هسبار

 ىالجوزع رد دان ابحت نم نصنل السل دلل نه نا نيليمتاما

 000 ك0 كلر انلانماقتع ةلمللاه ره

 مم ةينضشلا هلق يدا نك للبلغم
 0-0 يجد فزيعزممالو هلا فاما ف الرخا ةدس
 ثيجوو _ةيزغمل دب بقمنم دن | )رو ةناَنق الو ب ضمالد

 ند وبس محا ب ىررجلا ديعس ا
 سب مل هيو هرع عمصوو 200

 0 > اهو ابكيوصٍضعل تننلع ة ةررىدْس ةرعئتدخاذ

 نول ون اغتسل لوزلاحبقب عيبا هتك داي
 "ليغ

 مصوانزا '
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 هدبإ لصرربا لوسير نادك لإجوُش ل لو تقرحم تلخرز توضان

 ىالجواب تآلقخ هشيباعاب ىضنلا ان هامل ان ملسو هبلعس لص
 خئئنحافامتسلف قنا تشبل مب يب رن رع تعنموت قتلا
 عيمبكمار تح قا مبجوص ضي يننإكتا تننظ "ددىشس عريع
 هلوسرو ليلكربلا قيكؤنا ناناخع ل تنادثياعاب لآق حضن ام عئضن“

 نابعّس نم فمنلاة لملء نه لاقذ مالنا هدلعلجررح قانا لآ“
 زر هه خنبال يك خؤش دفعترانلا نه[ تع ابن لحرب رع هسو

 ةزاز بلا مهر وط أقي ىلاالثو نح اشم ىلاال 0 لرش اهيند 4

 *ثيون هنع جضو هذ مي تلاقر حمده لا 3 هبرإاو قاع لاو“
 ماو ىلاب مهيتلق ةلبللا هزه مايق قبل نين ذانا ةشياعإب لاق“
 يعكر تمطوو هسقلا نوف ضف لقدن تنل يتحالدوطد عش
 كوطعب وعأ :ومعأ | هدوكتإ اود هنحم#و تدوم ليته يهل 1
 يمحال مول حتتم ليذ زوعأا ةوغاو لطم م كاضرم 3 :وعاو كيا قعم
 ةثباعابلاتذ هل نتركذ حصا ها ايد كرش لع تا ايتن ا كيلع انت
 نهينلع حلالا دلع ئربجنان قهيلعت لان من تاره لحت
 هيلا لا وتب وهو سم ةباور قد يد حوكسلا يت نهد رانا قرعأو
 لرعي ةوعاو لتي وغأو لب دع نما اعمر للطي ز جس نم كاضرد د ذوعا أ

 هيلعمسإإ سمو هدارهو لسن ىلعتيشا اي تنءال يلع ان يصحاال
 دعلامحال ةزركلا ق ةئلاابلل ناك ةؤعْس د دعب هوقو ماسر

 7 ذرلع] نب ؟بولزلا ممم ةريكن ع ةيبازكي رد بلك غش لع
 ماسوءبلع ساطحىئبلان| هزم هيدا يد مر تددصلار طوبا ىدراع هراه 05

 عملو خيف نابع نص نعنلا يافا ل ات هسا لطب لاق



 ظ ا » 1

 ثراه ا ناررع تبطنم ثيرح از ه يورو نحاشموا ل 51
 مطدوإبلازع د قي نع هترعنع هيرب اءزع يح ند مين اًنلانعه قيس

 /اهسولا نابعش نع نعمل خل ها زن لات هوي ظ

 7 هل 80 دج دبا جي :.قامترلا

 جاوا عش دلت :يفالحروإ | ذاك الذ اهرب كيلي طير ول جوزع
 نب هس اربع نع كبس هحبمل ىف كربوحزم دسم طديحا اهالا

 هساولطب لاق هيلع هدد اص همالوسر نا أمنع هسا يبصر

 ملا هدابمل خيف نابعس نه منلا ةلبلهَتلخ يل ايلاعتم كرابت

 أ دررلا فا نع ههن | اًعنن ماش يورو سفن ]ناقو نيحاشم

 ن'ىعنلا هليل ات علسو هرلع ههنا عسيلان هنع دعنا يف

 لاعا كا ظنض املا: ءامس الجو عن جلا هماطبسم نإ (معس
 نيبال خو نيبال عم بورو نوهت اع شيش ابعلا
 "قنا فهدو لكذ ايس من ل ىضبال نب اذضل ل ها عنيك

 نباشوا يان هردااهب ص ىيضغي)ت اقوا كرشلاالا اش نم اك

 < صاعلا نا نان [ةعزع دنس لس نيا رعتيدحرم ءاحو
 ةلدلناكإ ذا مس جنرال نافل 1 لاق «زعهربا يدر

 ىلا فات لمازت أيت هدا كرز ليلل نا ذك هذول أصم ئم فهيا

 لصون ازطتس نمو هرجأن عاد نص وفا ةمس
 اع سك ضان «سارالا | لنمو بل فين ه هيلع ؟بؤد اه بس ان

 نكن ملام يلع رع ور وانس هبلحا نيبو هنسبالعروا ار اشمو ا

 ايباجوا ايلطشوا اندرو اًده اكوا ءاشسوارحاسوا اراشع

 ىف ةحيرص تابازرلا لمه هيطرعفا ةب وكبحاصو|

 رام ونحاشسو لرشسو عد ةرعرلاو هزن أنع نيبو 1
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 تاتقوُّب اسوثانور ننال بسو مهر ان ستيل او
 هدانا د فراف ع لعو ت *#ز ار( يتلا 0 اعو ٌسّوصمو

 بباجو لنحو و'رحاسو ٌنهاكو نب [ىهملا نس هيلد ى ىضئارد
 ةبطو بحاصو ةبوكب حاصور ع اثناو نب لاو ئئطرشو فاعو

 لأ ًاصاوحو لّيِجد لق اك نلاوه نحالاوذ اهناوهل شل
 رضي مراصلا عيضت]ب 0 ا هدام ىلع «وارزولا
 1 ع تن بحاص]مب نحاشملا رف ُى .لنوالا تعمسلرإ الانس

 نحاشملا سل يعازو) نع هباور يو ةمالدو ةىينب تراغلا
 رباوبمال انش نيكمرلق ام الانا ل حت كلا ملكت ال يذلا
 < عاوبا ملط ةعاانه «دارم نارمع نيلاو مسو هيلع ها ىلص هيدا

 | :يشلاف ناعم تال نحاشملا نيل سح اهينومَكاآل نحاشلا
 طمازبوص يذلا لاسر يد ارز بمول إي نم ىدسحلاو دس او
 بضغلا ناف هرج نا را ةيواعمإب بطنغدال يا رح املا
 كككو ضقت ال ف]يطلاو لسحلإوبصلا ليش يك نامالا لطول
 م ووبلع هم اؤص هلا لور تل اههنع هسا فيرس ءنياوسنحلا
 نيكد تدوءاف بحضناللاق هلمعا لعل لقاوالومفلخ
 اًمعنائاوس ودار وهما بضغتال هلوقيلا عع لذ دلك
 ار ايعتساو يك يا ليخو يصدر: ال |بسو يملا وصالوا
 ظ هيلع >لوأم كل ذ ي قكبو مومزموهو ناقولخ ا نم كورذب

 افارطلا ابر بكئمذل رحمزإك نا نم نحلا زخ لدال مالساا
 نايللس ارو رالا مدا نمام ام تدرملا ىو ا ر

 | ذاف هجاَساضمرالأ الأ ةلسلسو هج ان ايام ف حساس ظ

 عض عاذاو معانا ايوب مس عضاوت

 زورلا
 كك

 ميم مصخخللا مج صال ا ل .قعوصممؤورصل مست - ا



 أينرلا ف هسار عذر نمرآكصْنباو هس[ ضرال ىلا السل اننا
 يباكطم هرلاهنا تعب اشرل يف عضون نمو ةملا عون هيئات

 كون طاصناهصلا (ي1 اذ ومطلا مون هنلا هطتتْساَف هماتصلا
 ل دي مهنالو معهملم فوحأل نمت كتان لاي هلا ٠

 !كوعنم ن اله هم دب نيدو تلي انكار الهر اًممل ارنع تدار

 يرن المدام تاتو روطارم احاّسذ ادانس ةيبابرق

 ل3 اعنهرنا فهود هك سانلا عض وتس عضوم ب نمور 5

 0 ئ مالسلا اميلع دواد اد نب نامل ايو سانلا ضر

 نلاقامو سنالازءفلا قامو اجد اوهام( ارب دهريطناو
 2 عن نسل 1 يملا جبشلاب ةكمالاب الل ]هز عمسونح وسوف نما

 1 اص تلق ناك ول أروص هاهرو تسمم

 ل 0 عبارل بارلاو دعو ا 2

 هب موبارمإ ام هما لب شمل ديعولانم هيف ةمدام رب ارنا

 يع اهاعل خد اهنرزتنالو و تاايرلؤستالغي اتيلاق افياش ىف
 امو امل ل علف هذول يالا 15 قدا ايشبدعباهىل ثرملا درو

 2اس لن لمنال الآ مسا نخلط خربان لهن نا اشم

 121 تا يعش افدرسابعئالاك
 اماما لاهل اعن هلو اهابجا امير جو نود ةدحاوايزم نال

 هانت الا هنبربشب دل هلل هعاعاف يلوي
 هتلاثراهنمزشضتو ند نو لص: رم 5 إو او ةولصلإلر مقا

 0 تل ملو دل همس ب !فاَسملوف
 0 مك كاع اقالولذ لاى
 اجزع طس 10



 دي ل رن الل قوتس دبل يمنهس اد هينازبع
 ناز الو حجب بحر عطاتالو باعاه دجال ناد ةاناومسر

 يادمعة
 هزيل هنرلإلا ارا ناكاذا دبٍجلا متين لير اقل

 هذ هنانطرلارشقو قسوم ىلا هاء عرال ءدالاك هسينبم نرد بهو نع أب
 ٠ هئرلاوٌقحْنمو جرعنل ضلت هل تهوو عري تددد 4 0
 >بلعوكو نإ ىورر هعالضا هضظع ليو ىتدوولا نصع

 هن اكم* طبخت الجر ني لال قف يالحوزع ع ديرك الجت د مالملا 1
 دنيضاد يخل :موساب ريانا ران هت عزل زها و
 00 هلنعجريرد انام لع ساتلا دعك ن كرب هله كتر لام
 ملقا لترات ةصيفلا شيال ذو هيلا قيال
 | 2 ةالع رود صوصنلاو 02 اهق نك اكليل ةودعذ با
 10 ا نيعولا ازه تي لخربالهناف / 0 ا كلف قرا ازاجب بامعلاناةرر بكام امو مع
 نعو و َلَهَط تضم ام لَو يزال لو عيسلاناووزل عأتنم
 راما د لدا هلام اهنقرما فمر نلّيعنب
 هد حدا 0و
 0 الا يتحملف اييلهازمناكؤكع الرا يل بيع
 . ايالاك لربع للام م ايلا هديب (اساقي
 7 نول لع ونس تل تاو ثوم تعينه
 ١ 1 1و رياملعل ييقوو ىنييع ٌتَرلَعف نسق يع نم اوما
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انماء حاتم دان ١
 ذىكرلإ [ععسسإ 

 انيلكالناليذ لصنع لذ انتلكن ا
 لب اوو ل1 /دمء اهسلا أَن انتشار تلمس ْش

 اانعدامسلات حر درا قحمزم ئقمانه تكن اه 4 لبنى يب(نغل
 يور 211 .اسنارإ  ايالائ وعزا بر سد و ىرد ابلاوماكاقسو

 نيصّيلا هدلا عل ع اكن اعالامنع ههنا كرب برش :وا فز نم ملاكا
 زاروا ف تاقادلا قر شيز قديمه
 واقد ل ينلاوهو بلاش [ءلن الس الو هور اصلا عناساو
 ةيشا ابكر وعر لان ماا «اقلاو موعد يل انبحاولا
 م را جا هلاوهو هَل هيلعتلد اك
 يذرمر ورحم 2لخاب ماو 3 باكو[ دورنا لوسر سد اسلا
 نر ع اراد طالس هع
 رانج تروا 6-1 يلع ر الص نع فخ ة لذع دلع انك

 ناعالا بلل ىال سما قرعسلا هب بوزنا هاد لامع طب امناك ١
 هيديالل راسو نانسالا و هنو زنا اكناعوصعم امزنان 'إ

 000 لوس لاو ة مسا سا ظ
 0 «تيوعلاو ىضنلا ةرع ةرععلاز ندإيا 1

 تاورو عمم 0 1 ويلا عند ةسؤنب بعر بايك زلاطننرالاق
 ةينااب/اونوراما اهيبرضتغ كر نينرصْجإَرَسَوو

 ا
 نثاللام الا اقلار هلوانعربحآزا لولا ليجوعد لاعترس م للوت

 ليال وزن يبد ناب لهشسم قت انساكلا نري خذ وهو



 ! ايكيا مري اناوراخلا 2 النابت :هلدامعزبو

 ٠ بتاسانوملا تلا هنأ ب ينلاوه فارعلاو ( بن ان نامزلا
 0 0 م هلاحو |هلعتو اهلا وهاس نمل ايلتس
 ا ل ا ب ومنع ازهت ةلاصلان اكد توسلا

 ان يامال ا امور ومالا ةدود هئوه نوع لد

 كسرت 7 لقال |«انعم سلف كا 1

 ظ 0
 ظ م هلاقا لك عزاوح طش [ئتنال طخملا
 ناوع فارون كا الس املاو حلٌظلارعا دالاو

  نكدلو يعيق مكانا مكرخ نك راكمل ب شوطا ظ
 هياكننرس 12و ههطاشو دج ع ردو دس ل
 | دك ابنم لدم اهلا وسر !ياولات سندلا نم ثزردنا تيران ظ 1

  .ةالس ةيلا وداني نم قدام د
 ظ هنانصزءنه زخارف اذهإ ملكا اذهكيتفو ضوه مشل ةماسو ةازو
 1 نمرحا هيلعام دس نال هز اسمح تنم ن نكن :هن انسحنف | لفو

 ' قلتو !بح مع يداهلارانلا و ع زهيللض قنا يس
 اوه ةلبطدانم هانئم يف نامام]كوس ملا شلاع
 ظ 0 ىلكنم كازو وبل وعلا ور وولا

 ”بهوه بدل قست ن اال) نابع نمفعنلا لسلق 4 انغام

 لكسب 2 رف هيدوح مزيلا مرن لسد هّيدون نمَرْعو هن 3 ظ
 1 000 لمه لخ والم ًةوضامب ها
 | 'يعيلعدرتا عنا نيذلاهم ليلو ف هلوسرو
 ا 17 1 ءللا هع يول زل



 ميري راس احوش ديون هسايلا اوت! اوما نيزلا مهاب هللاعت ٠

 تح تناكذاو ٌةيوتلاو كلش ال قتل هددا نمىسعد حكت ايس ُ
 احالضخإف ]سكى د / هليكلا دهم ينك سدو هشونس د ةسقول

 نملك ناك لات اي هنم درر) يمر لعنم نابصتنم فمنلا هلل 5
 ههه زي لاعت هما نا اههرأ زن اوموصو ايلا وموتض نآممح نم
 14 هيلا: لاس نيله لوتس وسمو سما وزن دنع اينرلاامسوملا
 هقزراف قرر تم نزهه ّيواعاذ لتبك 2 نم اص هوفر ننس نم

 هنكيدا نت بج نب دامس عدرا عتب تح ةحانك نيزصانك نمله
 ةتبصدىّسلا يل ايددا ي كآن م ديره سا لس باس

 متبل | هكيلو فلا هليل هذ ةيلساو هبدرملا هبل هن هنملا هل
 0 نا“ داس انيد ندد ويك ل نعناع اىركنعو َن امعس

 ديم[ يبو نابعشب نم ىمنلا ةلمل ماق نمل ل انولسيو هيلع مرد | لص
 هنعاتز هكاذرماههجذا ةبوان يد مرلتلا توم مويهيلعتم
 تع لوسر ل اف لاق هّيبإ نع سو درك ن يآ نع لبا قدس
 ناس نمىصنلا لا كلو ىيعلا يِلمل قل نم مسيو هيلدا لح

 داو هبلتر بعدا يأ نلت اوت عب هيل ظ
 ىح درا م درلق تما لاق تو ةمذلا قالك فلا
 "ترجو و اسرلا اسرلا لها 0 حاج هزحال نع ةرضن
 لفل اهقالاو مايتلأور اعضالاع اعرلا بَلَط ىلا راسا لع

 انَوكَصْحئمردااولس تنرملا د 3 ةرطتلاو مغنقلا 4 ةروقلا
 0 بس ا ثوعد !لاعتل اة لاس نأ بي هدا
 .ةياملا وع هيلا بهذ امو امو َبلَملاَ قلسااربه اجهيلمو هط رسب
 ا تباع ضيقا هيرب تح ةنوكياو ”اعيلا رت يلو الانا نم

 مهيبضيبيبيلجا

١ 



 كر خلا يك وكرجيراتخلا ط سارا ةانهلم مقا

 هناك رنا نعارمح 5 ةيلعمدبارصل اق ازملو تحول[ ةضرامم

 نيا طعااعزصما هّيِطعا ىلانصوع كركذ ءل خش نم ىلامكو
 بحاصو هنا اعت بحاسورملا يوك نأ بيت مذ قف ممل اثر

 ةنسلا نه ىيتملاوه انهو اًمدهج ثترمالاب أيل هىلَجئاضر

 نيكس! ليتسملاك هب سس تربواوع ود لس د مو هيلع هيدا قص ا
 سال يره تيربك وعد لك نيرون ملاح
 نا [دحو يلاوصو ملل يلملارون ابالآ يلابالا هوو و لوحالو

 0 ٍتاتحانلا شما باكير نع ىذ ىلإ مث همام عم تاوعرل ابلاغ

 آ لعل ةوردا هن اريبهسا اذحفن كدا دا ند م ربان اكدر

 به ايكسالو اوكري انلاع قاىسا اياب اول اوبل! سانيا عما

 تاه ةناب تاجاف هب احاريفل ارا «قذو بس نع ةولاسو

 : معن ىاثلا هحاود ىن ماد هسا فرع كوالا ايا ع 0
 أو قادنس كوكس تا ناو اروع

 ا ملكا عبارل ان اهنالمت لو نذلا

 1 رسداسلا يصفف أوو نيا انما ىماكا

 !(يماوصر مود ىحر اننا نا جلي هن املا !و ىح هنأ

 0 ا نامملخ

 سام(« يع مح ساو انلا ويقل ا

 رس معلونا لجأ 50--0--
 اي هاو ا 4 97

 1 0 2 ب

 ١ 1 لش نابع يسار اا نهيق عتاوا#
 0 كد 0

0 



 ايداصو همم دلو اب هاصو هن هيلو اههابصو نام
 يم ثعم تلات( زعمما يني هتياع امك رد
 ليلا ذَداَيَسلاَس درا قرم لاهسنا ) وعن مكسو هيلع
 هدب آلا ع هبم الا 0 ايبا 0
 هنئةمنلا هدا صيراصم اصخئد عمرا طم اذكو فو هوك لاس
 عود أجر هع نع ةدئس امر ميو ظفاحلا هاررام
 1 : لج رع سانا دو هيلع هدبإ ضهري لور لاقت لاق
 تايعنس ف ةلزملا ليتنا كدر (هئرماو غتر هياكل [ميلأ نيضولا بولت يكد دنعم ةظح مالك هسجلا
 2 : ةراكملا لاق ماي هب انف يارس نكات لش ةلبللا (ناليفاملجللو
 رمش نب قمتلا ةلدل ادحا يون قنملا ل التل نمسح
 يا 0 ا وسال اوت - بلد هيلا بوف دز هال
 داسرماو انوا ب هس ةمس لة
 ا اكف ةءاجف اعلا لصوت لم هيلئسارطم 0 هلم و 00 اوةعاحاتعلا و ةلصر واسع ا وهيل عئردااص ىنبلاىلك4صبوأ عشت
 | -ةاوبدل داق (م اف ةعاب : ميت (اسئعر ليلل اد ع تملك

 0 ا تا وعلا ًايلابحا هن [ررئملا يو هينعوشرداقن
 ةلصغم عونا ىاهزلذو و بن داحال ١ هب كدرو اي قاروش
 ملام ارب نا ا, هتاعيتسالا عه اظر هعايتاإ يلا ايحابداللا»
 "3 قان نحاس قيلايللا هذه: هليل ايحا لع نجلا



 ظ 3 جواس عاج وطن سيان« يواملا ئان“

 ْ ملا ةليلوردملا هل دلك ةئجرشلا تاقوالا يف تالصلا نم يرام

 3 0 ا ا ب ,

 ارح لم عاجحالا هلو ىالئرشلا نسد يحملك لقد ىذا ظ
 |لسيوبل را اهردغو لحامل لاش همس
 فانباك طع مب )نم المائل عركأد هناكتلاالو

 0 ةعنب هلك( ةو مهرب لام بآوماو همام هزيم ااهمذو

 ا م هيلعمملا لضيبلا نَعَرَمَس
 - ةجاقلا هال ءامتحالا ةما 0

 لقول ةعاركر لدن لئنلانعوزع اا ْ مق ههف قر 05
 الازاقو هبادوعاك حا هد يرو لاط ةماعلا
 اهو ةولر وجد اه الص نسا مهاوي
 1 با ةعكرإم يسن
 نا ةمكن لك فكي ةمك ةر ا

 ةيكرذم عنا ةالسوإ هرم (لاد : اليو ىحاديب اوهزقر باكا

 0 «ةرمر < ةعر ثلا بانكلا ايو نك سلع
 كلانا ركل برا قلذلا ور ذو عاق رم قرادحا
 راف ةموعط عدو ها ان لاه هرع

 تال دخولا ا ككل ةواعد 3 نوما 0 32
 4 عد د ب ب2 ف هج راه 0 1

 ١١ ظ لا

 ير 1 8

 .٠



 نيإا مولعابحاو ولتلا“ بانكوك اهرك ديرتنا لاقد كووملا
 1212 ليلا وار رانكسا ىف تاقلو قصف ة يالا نف مرح هيلع "هتشا عر سالو لطاب لل هلك ف اهرن هوك ذملا ث داحإلا لو
 ليعايسا نب نمعركأ نع وب |مامالا : ا قلصدقو يذوق
 يترنا يلاهد هربا همععر داجاو نسمح ان امكرلا طب ى ابا يةلقم ا

 ىسلانا تلات انّيع هدب اينضل مباع نع يور ايو ناضمر نع رخو اشلا ماروك ىلا ىلا يح اتم رعد لاو
 طفتراو لسإ ماركللا ولا لحد [ذا ن اك مسو هيلع هعزطص
 احا ةروكنملا يطلب ءايحا نم دوستملا» "راسو ملفا
 اهتم لاخر ىلا ب لعلا نيرنح (مدلمعلا نات ىّدعلا ةلبل
 يتب اه هلوغخ اب اتحاف ان امارس مل هلهل ماق نمدجحا يول
 7” 0 0 راكلاب 1 سي ريل ا دوا د باو كراكلاو ههنذم دشن امل رماباتحادانإلل 0 عبر يبلاو مسموم كلب ايفان سرملا ةكدل من نم ىقبريبلاو سموه ةريع م همن قول لضفت د عنايه ازهار دارج ايوا

 لوع اناسحا وانام !ىرملا هلل ا نم ك اسناد يلوررلا»
 مكه لَم أكة مالا نمل ةصتقم نر هس اذ نم مىوت ام
 مقرف نكن اهطحل 7 /لولا هليل ىمال بعدو هيبانا تندجلا ليئبد رئت جملا ا يدونلا لاقو امدلار وجا“
 تفز اًونام|ذاز ابببإل عم نوكت [هعسا لوسيرإب تلق هيذ لاب هَراذ ىذا نع ئ الاورج هاعر ام هيلع درد ليذ نان
 |رذلقيهمم دود مهل ةيصوصخ يم مرل ةينلاب ًاينبال نزف ْ هس فص يل ا ةدوحوم سراي افيآر جنب همالعلا لات سكن هاب يهل لاق
 هزم يرام تاسْسو مال ٠١ ذه تاصونصخنماغز اق انّهحإف



 م 0 ةزؤلاو اهلئقابو ةمالا
 وتوك ةريلا نانم موب هاما مدقتملا تداولا
 ا و هلع اسهم يدل

 0 هنلاداطخاف هامل

 لم هلت انحلا نم ظامحلا معن لات هالات نكن هدبإل كلما || ويراخربجل امم ميل ةلبل نانا نع
 أح او هبآملانم باول هل[ انو ينم ىشر مضارع
 0 هزدريخ انجيلا يرش ىلا نمربخو يلاعت
 طرماع بارع هيو غلا ضعت م زل الاء رروملا ةلن اعين
 و 0 دما وبا 20 7

 : 4 نئرعرطت و د يكشج هدالا 000
 ع | ةرم نكنعا 0
 ظ ين زد كسوايرشعلاو هيد اب مظل لذ ايرلط ىف هزم

 ل رن لزختس اع انا هيام لذ هزم لك ذ راك وابل
 0 يرماوال تملا يرنولا ف فراغا هيا يو ناش ياس فوقها طدهيط اناا ] 4 هنكايملطن ماو أو ايرلط ىرضاوإلا شيولا تاكتنعا

 نو اوالا.غ !اشعلا ف اهتورغلا و 0
 د ول ةسان ةماقل ة سأل

 -:.  هفث هن

0 



 هيلا هل هكصعسو أذ ”رداوالار ذولا تالا ىو «.لعمرب للص
 0 نا د
 وداع ها لاس | تنكل اقر ذى نع كانملا باتل
 همر: نمل لد نع كردخا هردالوسر أي راب تْلَمْبرقولا

 2 بولكت لذ ناطور لعل" عودا هيد يع ١
 "لات هىتلا عونا ىه ما تمر اونعبف اذاذأو نام
 لوالارش 1001 لآلات ناصمر يان يتلق ةيدل تلن ةيعلا
 18 داوالارسعلا ل ان يشعلان نت تذكر طاوإلاَعلاو
 0 دو مدل ءمرلا ل هرب هل هر ترحم امددونىت نع
 :ربخأ 1 قكنيذع تما ههنا دوس اب تاقن هتلفغ
 هلة متمم نم واثم بعضو مان ا بط يور
 نئامحن هجر درطو اه دوت هي نع يخل تنال رحاوإلا عبلاي ض
 ئل امتنا انيك ملا هذ ل اثم اهبل ةدازسا نفد ماحلاد هيمي
 زق توك نا سما ال بذل ايران ف كاما
 ْ :رردلعهيتل بد ىلا ناعننا ةد | هرلا هزه ىح امال جلا
 ذات رار هبامولاءدعو :ءاوالاَعبلْإِد اهنا ىلا ئرسأاهمل
 لوف ادا ثنل لبا يان م لوتسامرا

 يبرر انتضار وز دبعس . ىبارعاونو ةدرتالك م اوالاح بسلا ى ترآ نثشعو يرحا
 ممر جأ ]اب اك نسلم فش ةيرثتو عبرا ةيإل يف ندوهت<

 ندع ورا ةلدونس يو نشلا فسأل اقهن اهني
 مم لولا دزب اذ هالو اهيل عاوسال لمحو
 ه1 يان رز كالا هع او قاعات



0 

 م

 ا

 قامت هردانا ١نااقرحإ ْ

 نقيه ضاع ىانادنرشمد يس هيما داع
 ظ رس هيلع ال هاو دامي انرزحا ىلا ةماكمل وا ةيالإب
 نأ هيك هنأقر ركام هجرأ اهل عامشال تعبت سلا نا
 ةليلَتإَو مالا“ قسيس شف اهدرا دوسرآي لآ
 يام هزيىبو عباملاب :لملغ لات ىولا هليل (رنوهسا قي
 ظ ةيللا دنع ةيواسزع م«ةانسابدو اد ف ىلا نفس
 اح موو نيشعوعبس هيلا, لص
1 

 لي لولا عريسا ةئلاغلا صرب ةرضاوالاحبسلا
 يلى 0 07 7 0
 وس هع هيب م نادر با هلماججو ليا
 م ءأهننا 0 :ىملا 325 00 قمن ملكت

 ظ 0 بكئرثو هردانأ سا سامان نع اشاناكى لمي هيون
 الا ة و عبس ضرالا وبإ س

 ١ كزرلج» بنا وعسل 0
 ا حبس همر | وحي و عبس ناشإلا قل 1
 نم ةلالسع تاب نمل شنو لول لاو هما نإ سابع
 الانقسام هو تاب الاذأْ لب نخنط
 ةليلاقلو لاقت عزا يدان ل وس نب هجز (دالو ىلا اعش

00 

 9 أ نيرو هت . هلام ارم

 نيام نال اوم قرمولا كركذ
 0 نمو عبس اوجد انوا

--3 



 نمل ت اكو نوسلاو هبات يلف مال لات
 كارا قب نم فارم ا يبيربولا يدل و هلكت ونالا ياه
 سلات ونيل نك بيع نت احنع هل دانس يف [نعمآلا
 لجر يفلان لب القنا تلمد زوالا علا نايات داوسلاب
 اس ًاقرملاة لد, لات لق ظدنيش يآملا

 لفلا يلا ي:بهزذ يوي فحاف دا ورشعو حبس ةدكل
 ٍيالا(لك ةزلاب | هزه يرن انيبل لاقت هفعس حيما عل ولا :
 هربا يعد (ى حمم لخر نا هل قسأساب يس عوناركذر يللا هزه

 لج نعد لنك لعقم ةارما نيو هملطاف لكي نعو عيسي
 قلنا وع و ةليلوربااع لف ةنس وتلك سزحإن اكرصيلاب

 د راو مباسا فانك دكان املا هنن ملكَسحكياسل
 ةخزح يا بهزو يوهملاد امل ى ذوو ٍةنيزحيبازع نالَلادحا
 لاو تاضمر ىف مدايلكهنسلاق لن ناضيرب صنعا(
 ريو لكاماسع لاقتنال وعلا فل بااوبةم د ىلكو ير را رماوالا
 ل اخينماقلات ىوتىباو ياكساد رار يداشلاو كدونلا
 هر قعرلا هتارماللاقو قلي[ ةقالكلاانه تينا

 خم م قالملاعن وبال هفينح دندن اةبكق
 قوت اذاماةللاو تف ةنسا نأتي
 وه هناثلا ةنملا ةنملاقرهيف و هرع لح ينل لانعل والا ضصنلاوف
 هَنَملاو ناضمر نعم ماجن اب قالا خمتالثررهالا قمنا
 حس يانلا نر اصر مررت من امم اذا بار لعد ةّسالا
 حدو دوف ولالا هزل ريزحالان مشلا ف ناي ار فالطلا
 مناثاةسسلاناضا ئالطلا عقؤم لين لوالآ © تسال ٌفالطلا



 هتخول لاق نيكس قالا بكامل ةءبتادال نيكي
 وتم املأ نال نس :و عبس يكل تقطر َنَولآ ةلبل قلاط تا

 امرك ه فيتحول نع ونا طيح يلوا بل هن
 يلة يلذ ايماعذ ناك ذاامادن اكيال ار (ييفن لالا ناكاذا

 اتاي وعلا ةهلا يطب ى اشم زع سلو ىبسا نيرشعلاو عب الا لدا اناهلن

 يني أ ةدض عي اطكوايح عدنا ايهإناو لاقن هس ظ

 لها فرس وأ انموص لوأ تسل وبكذا » كرولا هليل خر
 تمهرام نو |عباس مرح لحاف :وملا ب [هث او يرسعالب

 37 2 ول هناي 0 ل
 1 هاذ ربط نيرعلا يس اجبع لمع فؤاد“ نااثالثلاهةوبو
 شاب -اهلس بلازا مدر ينانؤحناا نال ند
 معنا اب يظت زقزيملا ثلا, يد درّيجإتر لاا ناوين موت

 تناوب وسلا ليومنا

 قنا لاراه انكا(/2قيلا لل جاكت وباراد 9“
 8 نوكب نارتس !ميَولا قت هنع هسا ينفر

 اوال شعل نم حيض دارج ؟نز هزاهتضترارلبل ليَ

 تي ا اعد 9
 0 ا
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 وع انىفعل هاي م وفلان
 0 2 مع 2 دا و ايس نعروأويلا ا رجوفعلاذا

 دايس نزوات 0 هدايا سا كو اابك ظ
 زار قات ىف ضعل نكي وعم وعدن هزاركؤ ا ظ

 ا
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 يي 7 الامط الا َةوَمَعل لاو رنا هكماع

 وَما طه-نيلصوب ذوعا سو هبلع هرداولصت م نمو
 داك ةزعفاج سوا كلا: ليوم لس

 هيا لو قم رمح

 ئ دع اناث انعتان ان ةنانكور هي
 1 بنا هلم باع بوكو ىدرا عطب
 د د ءاًيصرنراس انتو لاتادت كررعدتا تاب
 دقو هارسأو تازدوملا بويز ٍبوُنَرِلالع افكسا يام دوس

 هياعو هزعق عاف برب ه ع مس
 دج ادا ماي دارنا ةلساعيس انعم لو ال

 اغلا هد د يع هم 7
 ا اجلا[ اعرلا كروتل وبلا ن ايقسل اقلب
 عونا داون هلمل هلأ افاعيرلا يم رييا لابؤرو علاش

 هلم بدنا ايل يدين مى يلع ساس 31
 ممطر ؟ازع م11 الا دحر ابد ةياب هنتي
 صلال ابن لامتالا دئاازهو ا

 هال نو حور لئاعوت
 ل عرج وول قدي ارك لالا

 نا وعولطتا 30/نأم 0 يار 2-

 7 0 تبرد قم اللا هرلع لوو

 يا كيرح وفل يملا با نقاد 2
 ع هك مزتلا هلام ذخا دقن ةماجؤ اشعل

 انعإل تزمالصوماجيووربوشائعقيبيبلا يدرو اشملاٌضصوع علا

0 



 كَ مس هيوم اشم نذل نب لوا 5

 وون يد اسانتننعرن كس قحاب ظ
 دع 0 ضال اشملا لص ماس اعوورم ةروضضىلا نعو

 . 7 7 والنهر عز ةمالعا لارا ةله در كلم

 يمس ل كساب انرابذياظوب ربماك اذ اد لك

 0 2 دل ما نم م ا
 00-2 قانضيإلاث هريغو هشيم زون ام هلع

 د
 0 اك امل ياهل ةمالطاامذ ل جاما يتعب عل
 هب ليز : اعارتد ا ا يي مح

 ةرداقو نع اىْس ب ا(ماحاو ين
 د ا ع لاورذ 0
 (قنيباصايارزمأ وه غيعإ ع اههعون و مضلل
 . اناوأ هن باكر اري الة بح اًصمنكاس امطاسإمت
 : ا ايلول وتس ازعس فلانا
 - يه يزهو يعم جر ناناطشلإ كالو ربا
 زامل نا تامل نهد يطا اهتلس ترهل
 ةياوزد ا وينمساجلاق قم مدلل تن اني
 نابل زرع هاورم فوالاوهلوالاو:نيطم امو
 00ج اهتدنام انة

 2 اة (نارشلا ةرءاناروستوقع

 وع هئاورو ةولماسلا بره بوز ّنسح كيدحازع
 ًَت

| 



 ((ةينور نامل اهار نل بكس لذ ىرتن تماما

 بج يم بن لكن ناو ةمابل
 - انااماو عمن غنم هرارع ضمن هب هرداصتخا ةداعلل
 ىلا دلال ها ن نيهنت نالخآلام كك نكذاو نكس

 دو امل: ماهر ناي انريعهدصقرا ةجاك اماما ظ

 ظحو|ابورلا سَ رابدالا يدلخ نياتلاو لاه و لوألا
 انرلإلاجوم مادام هنآ تلال ميلَع هرمساغ ابار

 ثا نماما نيلج لحال اهز اهرظ١ 2اس امن او هدد) كم صايل
 ا 7: 0 يم !هامفُنب

 8 نيو لب ان اهساصووتص
 لع تب باحا لاهل ناب بيجا بيغ لاهلي مه ظ

 0 | رملاتزرا كيش :. هيلطحبس هلعورا

 . نالقوُم 0 100
 ل هب كب هياَرولالبل مايقب فل :

 0 تاليملا مم مسيو رب افلا ْولْس

 نيا بسحاام نب ا ازكمناطمر ىلا

 0 نأ فلم ًامالار دالايلاث هربا ور ادت

 ضاقت ناكني ل د اهلي |ىاب

 و ونة ونامل عالنار
 نرلد و ةيلدولا هنا «ايكن“ رة لة

 م سل دلاررشنؤل نير بل مقيرولا هولا

 ريل ةليل تمسي اف قوم اهل 0
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 تى م

 زومالاو َبباَصللاو ضارمالاو لاج ل احالا اهيل لاَ هسا نال 05
 رولا ةليك عمل اقدوةلداشلا ةنسلا ىلا رم ةراغ ةرشلا هربا نم
 الاد هر دا ذابت تمس او ديا دنم هر
 هعاطبالا نوفا نر قعر هلا هل ليل تيمسلاّسو لان هرنآرع
 اللا ةزيكن م هليللا هزه ق فيم بوك ضرار نال يطل
 ةكرر هيلع نمو ىلاهتمسا لاذ فاكر الأول امسلا نم“ نر
 ”لهلوأتي نل تزرلا سبب ىلاهت هسالافوهقزر هيلع قنص ا يا
 يلاةزدلو ولاة هربا هيل هسرااصوامسأو قيشيب ا
 : البر ىدوف 8 دل اها بع اي هليللاهزيعو هلا دل ١مل ةلبلو
 0 و كن ادعي قام ورا نحو معلا نبب
 نس هج دلو جوبا مله وببعو تيللا نيب

 نامل و | مانا هيلع دواد لكم اود
 طسابرعوو: كلام ضلم نيك ب ةبألا هزه هدبارزوكهنسس
 كهثمس نيونر اميدا# ع قسبوب ةبْزَعو هنس نيعالا هسا
 ع ماليلا هيليوم داونز مربح هل يللا زه يك لسا توت 5
 > و ميكن منَ 0

 هلوزند الرلا هل ئيسوتسو دلس دراازب ١و مالسا

 0 ءاراح هلشا هزه رس[ هس نيعبرا» م
 شط نما دويل ليليا بتي هنا سلو
 ١ ”عرعؤ هرابعلا عازأب ةمئل ليل هلر املاك ايشلا هراغو
 - نابولا معلا قدرلردبونل لعزل قناعيبتلاة الهوس
 . *اقراقتلا ثيدملا# (خفصو مس كهيلع هدام هدراق نع ريغلو
 0 انا سانتا ع هدخسةواد واوروبا

00 



 كيسحاالا كيسا الاكيط عال !«ايعان كنار
 ليت للسعر تلف تالا تما ذال(مجر ع لأ لععأالا

 ةنطوورس راو وصار :

 هيد اناس نما تنادةعكرل واو و | ف ةآرخلا نم

 هم اراك ةره اه

 ويس «ىارلا سار هوت تارم تأ منع ع لاو ساو

 ل لحأس تولوا نحاس اس كو لرو

 لسه 0 فدع وع

0 00 
 0 00 ءلبلا نامل اقر اقوتهبألو نمحوأ جيبعشتيح حبلا

 ظ 3 هنن اضم اطعم اهم لضم فرع هاروعب جيبشلاةالص تبوح ! ظ

 اا ارم اير ان اهرب لاقدر جاسم
 1 يف اع

 2 ١ / ءصمرقو مولا ءالص

 افهتسالا نر اى( نوكسو مضر يك ورايضاتلا
 م انعتسالارخب

 كرما ديعاناو يضلخنياالا هلااط ير ثنا
 1 كتل اونا تعم ا تعش اكو



 يا نرتتاالا بركن نيا هتاف وم اخس
 الامل) إل ينل اكْطَملا هنا مضتسا ل يضاف نم

 0 يو هيلا ولا 2
 | دعي رانوحالد أت امنقنال و رض هسافنل لكي ال سقما
 8 ةتفيع زنا هيل نال مااا تاس

 0 لوبا بكتير هاياطخم هون ذ :

 درإولا نب تدرى دثسلا مابا نكموبزكى و ل
 :ج كاربالا©رحاراتلاىع هد هنداقيتكه توا 0
 رين هنئاف سابع اع هيك" ال طيلا طسوال
 قوم ناهس عما اولا ا 1 دوب هيلعمرباىلص يثلالاكلاخ
 هدداٌقِيتَع همودرو |ن و |نمهسقن ىرذ ىدثءارقف ةرهذلا
 . نيك اق ينس الل نايحاب يسب بديع قدر
 تلاقغاهع هسا دة ظيباع لعدد + اد هرع ىساىدر كرجل ا
 ىرن (صهيال )وسر نع م هنممس ثبت, دج روسانأأب ةكساع
 ذا هيلع نا هداءوسر اي ديعسربا لات ودلع
 ا لول يعل ملموسة
 بكا ]رون ىيمب نيد مىت ق ئدارؤا حيا
 هزم ل وال شعل بج لسن نجلعاو كتمجرتروتلا
 ليا نا كولا
 ظ بولا لزج هنبريطإلا تملا ف اضمر لضفو نآتعكي نم
 لينوا نايتس ن نمزلا هزل لمي نى: يارخصلانيركذد
 آل سو نلت عررتال صيبا ع ةالصإز مهم تابع شنا
  ةلئلهلف تلزن ةيكلاي دلال بوؤصن هشالمو ههاذإ ةولصلا با

 8 هىالعلا



 دوك ن ارمُس 9097 !ٍ

 . ان ديلعاكملا رمال ناك الطلاب ارش ةداقعلا

0 
 او يد |نساوف انك الاةزمل

 ا وهام اصيبلا لع ا
0 ' 

 ةديإو ةاعمل لع ةنمد)تامهع اغلا طعاو هاصملا عش اذ
 اكتمل م هنعا انش ناو هيعمل هاما

 رامارحاول نس مد هاجس 9
 توه لاسعسربلا عل او

 يرد شعم ناصر 051 يسم
0-2 

 يو ناصس تلامس يو هتدارامد ناضمرالا طق

 ٍ الكل اند[ نام 3 احالا نمر
 قىانر تلت تايحالا جن وفدبل انو نايحالا ضعت نك

 مازن ىلع تشن را وسلا اضؤاذنا سس
 --- هَيلسدبالص هنن معبد 6م تلقرع 00 _

 طز ناك َناكهلعلَرا هه 001 لب ها طلارملا ارضنلك

 ١ لا نك نوكذ ام لو [كبو هيد موميار ئ معن هنز 6

 هددا يسب تلق ماس ث وح نسل نك يلوا هيلع ةآلصل لع
 لغفير رك لاق تابمشن نوقع امروههنسلا صر يم موعقل كرا
 ياسا ةيزاعالا هنو رت مسوعنو ناكر بحر نمد منمرمانلا انلا

 هياط را كفمزرلا هور اعز قآباو عاصر ظريف ابل



 2ص ىسيزخاموصإ دو كاي

 كلل عكراماو ىلاعترما ىلع اهضرع داو ةا يجامل ماد ةكَصعم وسال[ هذ ئاوج اصاناو يع ضوندابحاتل املا امك
 رابعا سورا ل ءارةرمراهملابو هرم (هنتؤيكلاب هناا
 ةساو !ىفةئلاملار كمل نيت ر ورسلاو عملا
 وراك يزال دعت طولا نكهماو انو يلم
 ةيلفكاوأبب 7 -لفحا ايلعركتلاو ةَيسللرابرطاكصمذان
 قرح اه نات ةيظفاع, ون هزم ستضع الذال
 هداكوسر يعل اند اندلا بل قل ةنيبرلان كلش
 ا للسو هيلكس هلاعفر حار هيلع موا
 يو د[ ة مكمل ههعتشر ار باد
 00 همت [ةرإ
 ممِنح )اكو فزرلا نم !نمتاربطتاو دابعل هلا سبر مرح
 الهيلا بالا يش اطوال تك اذا تزدالتل وج

 هع هروب هرج نبع للا نور طظسن سان 0
 د درع ةقبتجوا ن كو لي مصب ندمت ور هتداهز

 فيكس فسم لوا لوتعو ةيضخو مداه يظو اوشا

 لالي نسكت نيرو هع /د كمل عماود تاياكحإ انكليجول
 كنتو معسح نارا امون ميلعسلدزن دع ل نراتس اليكس غبر أف 2 ييذ2هليشن ةيذلل

 نابنرع هبا تالؤن لكلا ءاعاوو لامن هدو آل ظشن عييتم ْ
 أس ةماعن مهيب مد هس نعأ عز لكما ع داوس 0

 يت ناركزع يور بدر ىلا دق كلذ نول

| ١ 

 1 ١ ا
 1 3” 1 2 . ٠ مه فانني 32 . 0 و

 نا اولا كا هه ٠ "يتق 01 9 7 ا 5 7 5 نزف تكلل داس لاعب ب , نك 0 لتس 4 7 - 021



 هس اينو

 هَل يان 00 ااا لاقدر ٌةملَتا ادلب اكمل ظ ا
 هضنلر 1و بيتل انآ سبرلف نينموم اري ن ايمن وهو

 لاتمل نوكاكا مرد دب تودستن هنو هايم عطا تانإلا
 نك ةىلملاهزهاخال كن ذراتخآامأم نيلسلا نم نوزخايد

 ناسشبزب عنا هليل ايسانابؤو كلاثلا ءااةيلعيلا ف ظ

 تاذيأ نيلوملاردايع ةكرابلا ةلشلا لوألا شر اهم املو
 ا املإو هلرسلا
 يروا *ياتلا ةنسلا هل ١ روماإ| نمار ىفشل ا هيسلادلل

 بس للص نوعا هليل ناكاذا لإ راسي نإ اعد 07
 نو ناب دولا ناصشس م وع نملك( 0

 0 الاس لو نا ملظبل لكلا
 نكس ضْن] ملا 0
 السالم ت تول لاوند انام نيزمنلا ل ن(اذل لا كاك ١
 همس ناو اناس وا كن نيالا نيزك ديلان اة

 ل ىشلالم هعّرقمف 0
 | ساس قاما اطض باخر لايك
 ليز ازعاعور ا هب ةياخلا يدل .ثلانداور وسلا نم نيهسلا قوت
 لال هلال هقول لاير شلاق انوا
 مج نيىرعلا هلا نارعش ئئصنلا هُو 7 جندل
 رنثىبدلا هيزاو اقوضوم سي ناغ نابالا بش قدرلا

 هذا ةوعد نمو ثا لاين نتعب هلا ١

 جالا بيلا !ةكار نايم ىنمنغا ليلو
1 3 
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00 ١ 
5 

 ال --1



 ا

 ش 3 7 >

 باول 5 :
 0 دى يع (ناسخ نم قمنا ناكاذا | لاكعنسوب بوني هنن ةّقئتتن رد نور تكس الا نيله
 | سلجم برعم“ نكت هليل ديمو وس داسلا قيس (كهّنسلا ظ | قرت دارك كلاب سال لا لص نيلاقبال سعد اونا بري قامملا َيَمَنْعِبَب -. ىلا كلم لاغتشال
 تااكدنجوليل 0 ليدل 07

 لطلاب ئنولا عو ا م
 50 ة نوم اني موال ليلا ةطالل ادعو ىف هالا عونو
 | يوما 00 0 ها ذلت
 ._ هليلو نر و سو هيتاومانيل كم نمل ىهاا
 ا . قانا 0 0 راما ةلل» نال

 ا . امالا 0 2
 | هلم لمسار نانو نكركك أ نع
 2 اراد يللا ' ئنمنلا

 : انوع امر هس اعنع ى#ر رامبل ىنعلا لعل عساتلا ظ
 اندر خيرت للا كزإ[يشالا 1
 0 :اهالسا ةخراناااب
 "ون ل قرادام وسا يراحا هل تتساذ

 نانولا له للسلا ةلار شع نانا زم ظ
 ظ 1 1 ةردلب اهتم تبتسم معسب ول

 2 ار تب نيوتكا بج 0
 ا : تقوي فاو هل] اقيذ ءلمادحإ لولا و دع ل لدم لاذ نبا

 1 5 ظ تدر اننى نإ لزج ب ةىبصلاو طور

 - طاره

 9 ده
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0 
 3 تالا سم 92 0 4+ بياع ع او اج

 تامكز عبرا صب ن ابعس ن'ىعنلا ةليلناكا دام! قلسلا ضمن نع ةيداف 1
 ذيب ىلوالا تنام ثالث سب ةروسإره لو ذ روني اشمحلاو و! !نمب
 طير ماخلا ردت مىناذلا نسم تلال! قزرلا ةرثبكا ينال اور عل لوط
 لوطلا ذاب ماكل اوال لا اذ اب ميلع مالو نم اذ اب مهينلاوهو اعرل ازعل
 نفل و. ناماو نيريىمتسملا راحو نيجاللاررلغ تناالارلا لن داسحالا 5

 قيس ردا ايف باتكلا واو قنتكسسآ نامصلا
 4 'مراتتفاو ىف لا مهول 7 اى و كاس كفؤ 2

 22000 انفوءايرعس بانكلام | ي كرزعوشلاو
 ا ملا كش د ىلع لرزملا بانك 200

 نار ىتزومرلا نيلي طعال اىلكتاب يرلا باتكلا» 71 تينلو ا ساهر دا كل ليش هر
 مخنالامدلبلا نهار ورم ميد مجرما قرود ئلارز
 0 ريوس امد تنام ان

 بالام دموع تن راعرل ارد

 م بسك ركدورلا كو دي مري سو سال
 ظ 1 '
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